
 

Zápisnica 

z konferencie Šachového zväzu Nitrianskeho kraja konanej  

v Nových Zámkoch dňa 29. apríla 2018 od 10:30 hod.  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie, úvodné slovo predsedu ŠZNK. 

2. Schválenie pracovného predsedníctva. 

3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku konferencie, voľba mandátovej 

a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Správa mandátovej komisie.  

5. Diskusia k Stanovám.   

6. Návrh na zmenu sídla ŠZNK. 

7. Diskusia k rámcovým pravidlám financovania – pridaný bod  

8. Predstavenie webového sídla ŠZNK – pridaný bod  

9. Prestávka, občerstvenie. 

10. Schválenie uznesenia a nového znenia Stanov ŠZNK. 

11. Záver. 

Ad/1  

Konferenciu otvoril a viedol predseda ŠZNK Štefan Blaho.  

Ad/2 

Pracovné predstavenstvo bolo schválené v zložení: Š. Blaho a A. Riabov.(ZA 14, proti 0, Zdržal 

sa 2) 

Ad/3 

Prebehla voľba mandátovej komisie, do komisie boli navrhnutý a schválení: Ľ. Kováč a E. 

Nemeth. K programu, ktorý bol delegátom doručený v e-mailových pozvánkach bol pridaný 

bod č. 7 a bod č. 8. Program konferencie s pridanými bodmi bol schválený všetkými 

prítomnými delegátmi. Návrhová komisia bola zvolená v zložení R. Nikel, Š. Blaho (16 ZA, 

Proti 0, Zdržal sa 0). Zapisovateľom bol zvolený V. Franc (ZA 16, Proti 0, Zdržal sa 0) 

a overovateľom zápisnice O. Ralik ( ZA 16, Proti 0, Zdržal sa 0). Rokovací poriadok prečítal 

Š. Blaho a bol s ním prejavený súhlas ( ZA 16, Proti 0, Zdržal sa 0). 

Ad/4 

Správu mandátovej komisie predniesol Ľ. Kováč, ktorý konštatoval, že z 30 pozvaných 

delegátov z hlasom rozhodujúcim je prítomných 16 čo je nadpolovičná väčšina a konferencia 

je uznášaniaschopná.  

Ad/5 



Hlavným bodom a cieľom konferencie bolo prijatie zmeny Stanov ŠZNK. Rokovanie k tomuto 

bodu uviedol Š. Blaho a spolu s A. Riabovom rokovanie viedli. O písomné zaznamenanie 

svojho príspevku do zápisnice nepožiadal nikto. Nutnosť zmeny Stanov bolo prispôsobiť 

Stanovy ŠZNK zákonu č. 440/2015 Z.z. (zákon športe). Pri tvorbe návrhu Stanov sa vychádzalo 

zo Stanov SŠZ. Prvým predmetom diskusie bolo čo s klubmi, ktoré nemajú právnu subjektivitu. 

Pallág: kluby ktoré majú právnu subjektivitu majú viac administratívnej práce, Dvoran: aj kluby 

bez právnej subjektivity by mali mať rovnaké práva, Blaho: k dnešnému dňu nemá 5 klubov 

právnu subjektivitu, čo zahŕňa 33 členov. Machnik: vzťah členstva ŠZNK a SŠZ nemali by byť 

automatické.  

Hlasovanie: Aby kluby ktoré nemajú právnu subjektivitu mali rovnaké práva (hlavne 

hlasovania v orgánoch ŠZNK) ZA 10, Proti: 5, Zdržal sa 1 – schválené.  

Hlasovanie: Aby sa v celom dokumente Stanov uvádzalo namiesto „zväz“ skratka  ŠZNK 

(Machnik): ZA 10, Proti: 3, Zdržal sa 3 – schválené.  

Hlasovanie: Ak nie je vytvorený Disciplinárny orgán tak jeho právomoci má VV (Riabov): ZA 

16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Hlasovanie: v §4, odst. 1,  písm. b nahradilo slovko „najmä“ slovkom „aj“ (Machnik): ZA 16, 

Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Hlasovanie: aby funkčné obdobie orgánov ŠZNK bolo 5 ročné (Machnik): ZA 1, Proti: 12, 

Zdržal sa 3 – neschválené.   

Diskusia sa rozprúdila okolo návrhu kľúča výpočtu delegátov najvyššieho orgánu. Pri vyššom 

koeficiente majú početnejšie kluby menší hlas (Blaho), Dvoran, Pallág, z minulosti poznáme 

rôzne systémy, návrh: 

Hlasovanie: 1 delegát za každých začatých 20 členov klubu. ZA 9, Proti: 5, Zdržal sa 2 – 

schválené. 

Hlasovanie: kluby s počtom menším ako 6 budú mať zástupcu na konferencii len s hlasom 

poradným: ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Ďalšie hlasovania k návrhu Stanov: 

Hlasovanie: §6 bod 5, aby len kontrolór mal právo zvolať konferenciu ak uplynulo funkčné 

obdobie členov VV a VV konferenciu nezvolá (Machnik): ZA 1, Proti: 12, Zdržal sa 3 – 

neschválené. 

Hlasovanie: doplniť v §7, odst. 1 písm. d právomoc voliť delegátov a ostatných členov orgánov 

SŠZ (Franc): ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené.  

Hlasovanie: Zníženie sumy schvaľovania zmluvných vzťahov z 10000 eur na 3000 eur (Blaho): 

ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Hlasovanie: vypustiť v §12 odst.2 vypustiť prvú vetu. ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Hlasovanie: v §12 odst.3 predseda musí zvolať zasadnutie VV ak o to požiada aspoň polovica 

VV - ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

Hlasovanie: v §14, odst. 8 konferencia volí ... ďalších dvoch členov KK... ZA 16, Proti: 0, 

Zdržal sa 0 – schválené. 



Hlasovanie: v §23 konštatovať zrušenie starých stanov: ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 0 – schválené. 

 Hlasovanie o návrhu Stanov ŠZNK ako o celku spolu so schválenými zmenami a doplnkami – 

potrebná dvojtretinová väčšina z prítomných delegátov konferencie:  ZA 16, Proti: 0, Zdržal sa 

0 – schválené. 

Ad/6 

Zmena sídla ŠZNK bola potrebná z dôvodu, že doterajšie sídlo ŠZNK je súkromná adresa člena 

ŠZNK, ktorý žiadal v tomto zmysle nápravu. Zmena sídla ŠZNK na M.R. Štefánika 21, Nové 

Zámky, je už zapracovaná v nových Stanovách ŠZNK, napriek tomu predsedajúci Š. Blaho dal 

formálne hlasovať o zmene sídla na  M.R. Štefánika 21, Nové Zámky. 

Hlasovanie: 16 ZA, Proti 0, Zdržalo sa 0.   

Ad/7  

Pán A. Piroška sa pýtal členov VV ŠZNK na vysvetlenie Smernice o pravidlách financovania 

s konkrétnym vysvetlením, prečo nedostal dotáciu na turnaje ktoré organizoval. Vysvetlenie 

podali Š. Blaho a A. Riabov. Na príspevok zo strany ŠZNK nevznikol nárok z dôvodu 

nedostatočnej účasti hráčov, aj po zmäkčení povinnosti minimálneho ratingu TOP10 hráčov.  

Ad/8 

Prítomní delegáti boli informovaní o zriadení nového webového sídla ŠZNK www.sznk.sk, 

ktoré je aj uvedené v novoprijatých Stanovách ŠZNK. Podrobnejšie predstavenie webového 

sídla  ŠZNK bolo presunuté na ďalšiu konferenciu.  

Ad/10 

Konferencia ŠZNK: 

A) Schvaľuje: 

1. Návrh zmeny Stanov ŠZNK v znení schválených zmien a doplnkov,  

2. Zmenu sídla ŠZNK na M.R. Štefánika 21, Nové Zámky 

Ad/11 

Predsedajúci Š. Blaho veľmi poďakoval prítomným delegátom za účasť a prispenie 

k uznášaniaschopnosti konferencie a rokovanie ukončil o 16, 30 hodine.  

Zapísal: Vladimír Franc 

Overil: Oliver Ralík ...................................... 

V Nitre 29. apríla 2018 

 

                           Štefan   B l a h o  

                                    predseda VV ŠZNK 

 

  

http://www.sznk.sk/

